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  في األميرآيةالمعرض السنوي الثامن عشر للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا  

  
دعا  المرآز التربوي للعلوم والرياضيات في دائرة التربية في الجامعة األميرآية في 
لوم بيروت مع جمعية طالب التربية في الجامعة إلى المعرض السنوي الثامن عشر للع

نيسان الجاري في  29و 28والرياضيات والتكنولوجيا، والذي يقام يومي السبت واألحد 
  .مبنى وست هول

  
ويجري التحكيم . وسُيفتتح المعرض باحتفال في أسمبلي هول عند الثانية بعد ظهر السبت

بين وُيفتح المعرض أمام الجمهور يوم األحد وتعلن النتائج . من الثالثة حتى السابعة مساًء
  .الثانية والنصف والثالثة والنصف بعد الظهر مع اختتام المعرض

  
يضم المعرض مشاريع في العلوم والرياضيات أعّدها طالب الحضانة والصفوف هذا و

ويهدف إلى . االبتدائية والمتوسطة والثانوية، من مؤسسات تعليمية في آل أرجاء لبنان
ضهم البعض وإلى حّثهم على العمل الجاد ابراز عمل الطالب وتعريفهم على اختراعات بع

آما يهدف إلى دعم . والدؤوب لتنفيذ اختراعاتهم، مع التحّلي بروح الفريق والتعاون المثمر
جهود المدارس لتنمية قابلية الطالب إلجراء األبحاث العلمية وأبحاث الرياضيات والتمتع 

مبادرة لدى الطالب وتشجيع إلى إطالق روح اإلبداع وال، وبالقدرة التحليلية العلمية
يسعى المعرض إلى جعل آما . مساهمة األهل واألساتذة وطالب الجامعات وأساتذتها

  . عملية التعّلم تنطلق خارج بيئة الصف التقليدية
  

 من بمنحة 1969 أيار في ُأنِشىء قد الجامعة في العلوم والرياضيات تعليم مرآز وآان
وبعد ثالث  1994 العام في السنوي معرض  العلوم بإقامة المرآز بدأ وقد. فورد مؤسسة

 أضيفت 2001 العام في. والرياضيات العلوم لمعلمي سنوي مؤتمر بإقامة سنوات بدأ
 هول وست بداياته في والتكنولوجيا إلى معرض العلوم الذي آان أقيم في الرياضيات مادتا
 .هول وست إلى يعود أن قبل خضراأل الملعب قرب المغلقة الرياضية القاعة إلى انتقل ثم
 

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 



تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  نتضم هيئة تعليمية م 
والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا

   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   بيمرآزها الط   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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